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PNEUMATIKÁCH

Pneumatiky: základní prvek bezpečnosti

Pneumatiky jsou jediným spojením mezi vozidlem
a vozovkou. Styčná plocha s vozovkou odpovídá
přibližně ploše dlaně, proto je nutné mít pneu -
matiky neustále v dobrém stavu.

VOLBA PNEUMATIK 
Rozměr, rychlostní symbol a index nosnosti jsou
výrobcem vozu a výrobcem pneumatiky navrženy
tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a
optimální jízdní vlastnosti.

Rychlostní symbol vyjadřuje odolnost pneumatiky,
odpovídající nejlepšímu poměru výkon/jízdní vlast -
nosti/rychlost.

Nepoužívejte pneumatiky, jejichž rychlostní
symbol nebo index nosnosti je nižší než hodnoty
stanovené výrobcem vozu, došlo by ke zhoršení
jízdních vlastností Vašeho vozidla. Je to nebez -
pečné a zákonem zakázané.



ZNAČENÍ
PNEUMATIK

KONSTRUKCE PNEUMATIKY

• Radiální nebo klasická.

ROZMĚRY PNEUMATIKY
(PŘÍKLAD: 195/55/15)

• 195 = šířka pneumatiky.

• 55 = poměr mezi výškou bočnice a šířkou pneumatiky v %.

• 15 = vnitřní průměr ráfku v palcích.

INDEX NOSNOSTI

• Maximální zatížení, které může pneumatika přepravit při
maximální rychlosti (dané rychlostním symbolem).

RYCHLOSTNÍ SYMBOL

• Maximální přípustná rychlost při zatížení daném indexem
nosnosti.

BEZDUŠOVÁ PNEUMATIKA

• Pneumatika bez vzdušnice.

UKAZATEL OPOTŘEBENÍ

• Zóna s ukazatelem opotřebení je umístěna v jedné z hlav-
ních drážek ve spodní části dezénu běhounu.

Bezdušová pneumatika

Značka výrobce

Šířka pneumatiky
Poměr výšky/šířky pneumatiky
Konstrukce: R (radiální)
Průměr ráfku

Index nosnosti
Rychlostní symbol

Obchodní název

HLAVNÍ ÚDAJE NA PNEUMATIKÁCH



PROČ SE PNEUMATIKY
OPOTŘEBOVÁVAJÍ?

1.JÍZDA 
Délka a podmínky používání (rychlost, stav vozovky, teplo…)
způsobují postupné opotřebení běhounu pneumatik.

2.NESPRÁVNÝ TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH
Poškození způsobené v důsledku nesprávného tlaku v pneu-
matikách je nevratné a může vést k úplnému zničení pneu-
matiky.

3.ŠPATNÉ VYVÁŽENÍ 
Vyvážení eliminuje vibrace kol a pneumatik. Nevývažky mají
negativní vliv na komfort řízení a způsobují předčasné opo-
třebení.

4.ŠPATNÁ GEOMETRIE 
Špatně nastavená sbíhavost způsobuje abnormálně rychlé
opotřebení pneumatik vedoucí až k vážnému narušení cho-
vání vozidla na silnici a poškození kostry pneumatiky.

5.POŠKOZENÝ VENTILEK
Ventilek se poškozuje vlivem odstředivých sil. Je to prvek,
který zajišťuje vzduchotěsnost pneumatiky a tudíž její dlou-
hou životnost.

Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte pravidelně, vždy před
dlouhou cestou. 
Nezapomeňte na náhradní kolo.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

Následky špatného nastavení geometrie.



Pneumatiky vyměňte, jakmile se objeví významné známky
opotřebení. Prohození s protilehlou stranou životnost Vašich
pneumatik neprodlouží a naopak představuje vážné riziko pro
Vaši bezpečnost.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

PŘÍZNAKY
OPOTŘEBENÍ PNEUMATIK

1.POŠKOZENÍ BĚHOUNU
Lokální deformace, praskliny, abnormální opotřebení
jsou důvodem k neodkladné výměně pneumatiky. 
Minimální hloubka vzorku pneumatiky je 1,6 mm
(tloušťka indikátoru opotřebení). Představuje bezpeč -
nostní kritérium, které je nutné dodržet. Na mokrém
povrchu dochází u nové pneumatiky k úplné evakuaci
vody. U pneumatiky se vzorkem opotřebeným na
1,6 mm již není odvod vody dostatečný.

2.POŠKOZENÍ BOČNIC PNEUMATIK 
Zářezy, praskliny, poškození způsobené nárazem (díry
ve vozovce, nájezdy na chodníky, atd.), opotřebení
v důsledku tření a všechny abnormální deformace
představují velké riziko poškození pneumatik. Poško-
zení na bočnicích pneumatik nelze opravit.

3.OBTÍŽNÉ ŘÍZENÍ 
Projevem špatného seřízení sbíhavosti nebo vyvážení
pneumatik jsou silné vibrace a tendence vozidla táh-
nout k levé nebo pravé straně.

Zvyšuje se riziko aquaplanningu a prodlužuje se brzdná
dráha.

Nová pneumatika

Pneumatika při 
maximálním 

zákonem stanoveném 
opotřebení: 1,6 mm

Chování za mokra při rychlosti 110 km/h



ZAKÁZANÁ MONTÁŽ PNEUMATIK

• Pneumatiky s odlišnou konstrukcí, s výjimkou dočasného
použití náhradní pneumatiky.

• Pneumatiky odlišného typu na stejné nápravě, ať už se jedná
o jednoduchou montáž nebo dvojmontáž.

• Pneumatiky s rychlostním symbolem a indexem nosnosti niž-
ším než hodnoty stanovené pro originální pneumatiky.

• Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Lehký
pokles tlaku způsobený jeho únikem skrz součásti pneumatiky
je normální. Nicméně tlak vzduchu v pneumatice klesá v dů -
sledku snížení teplot. Je třeba jej pravidelně kontrolovat
a upravovat.

• Tlak vzduchu kontrolujte vždy u studených pneumatik. V opač -
ném případě přidejte k doporučovanému tlaku 0,3 bar.

• Zkontrolujte, zda je ventilek opatřen krytkou, která přispívá
k těsnosti systému. Ventilek vyměňujte při každé výměně pneu -
matik. Je to jistější.

• Nové pneumatiky montujte na zadní nápravu, pokud měníte
pouze 2 pneumatiky (s pohonem předních kol): docílíte tak lepší
při lnavosti v zatáčkách a lepší stability při brzdění.

•Nechte pravidelně kontrolovat tlumiče. Pokud jsou opotřebené,
mohou způsobit předčasné opotřebení pneumatik až o 25 %. 

• V zimě měňte 4 letní pneumatiky za 4 zimní, zvýšíte tak trakci,
zkrátíte brzdnou vzdálenost a zachováte lepší kontrolu nad
vozidlem.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Více informací o zimních pneumatikách
najdete v průvodci „Vše, co musíte vědět
o zimních pneumatikách“ nebo žádejte
radu od svého specialisty Peugeot.



PŘIPRAVTE SE
NA TECHNICKOU KONTROLU

PEUGEOT CHRÁNÍ 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Od návrhu automobilu po
zpracování použitých dílů se
Peugeot společně se svou sítí
angažuje v každé etapě
životního cyklu vozidla*.
Peugeot se také aktivně podílí
na sběru a zhodnocení použitých
pneumatik.

* Více informací získáte na internetových
stránkách www.psa-peugeot-citroen.com

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují životní
prostředí*.

Technická kontrola je velmi přísná, pokud jde o oblast
bezpečnosti, a v případě kontroly stavu pneumatik
a ráfků je nekompromisní. 

Abyste se vyhnuli nařízení opakované technické kontroly,
nechte předem zkontrolovat podvozek vozidla Vaším
specialistou Peugeot.

Nezapomeňte, že stav pneumatik má přímý vliv na bez-
pečnost vozidla a cestujících.

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH 
DÍLŮ PEUGEOT

Peugeot pro Vás vybírá pneumatiky od mezinárodně
uznávaných výrobců. 
Vaše originální pneumatiky byly přísně testovány z hle-
diska spolehlivosti a vynikající kompatibility s Vaším
vozem Peugeot a vykazují výborné technické kvality a
záruky bezpečnosti.

Při výměně je optimální montovat pneumatiky shodné
s původními. Vaše prodejní místo Peugeot disponuje
širokou nabídkou pneumatik; zde Vám pomohou vy-
brat nejvhodnější pneumatiky pro Váš vůz Peugeot.



www.peugeot.cz
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AKUMULÁTORU

BRZDÁCH

ČELNÍM SKLE

FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC 

KLIMATIZACI

MAZIVECH

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT 

OSVĚTLENÍ

PADĚLCÍCH

PNEUMATIKÁCH

PROHLÍDKÁCH

PYLOVÉM FILTRU 

REPASOVANÝCH DÍLECH

ROZVODECH

STĚRAČÍCH

TLUMIČÍCH

VÝFUKU

ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH

VŠE, CO MUSÍTE 
VĚDĚT O 
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